Bijlage
Ecologisch werkprotocol
Huismus Staverhul 27 Uddel
Hoort bij: Quickscan natuur Staverhul 25-27 Uddel Jan.19-v6
Uitvoering is in principe alleen mogelijk met een Wnb-ontheffing. Mogelijk zijn in de ontheffing nog
aanvullende voorwaarden opgenomen. Deze moeten dan in dit protocol worden verwerkt. Het is aan te
raden een kopie van de ontheffing, het ecologisch werkprotocol en Quickscan natuur Staverhul 25-27 op
het werk aanwezig te hebben en alle partijen hierover in te lichten.
Bescherming functionele leefomgeving huismus i.v.m. sloop woningen en opstallen Staverhul 25-27
Onderwerp
Maatregel
Locatie
Drie nestplaatsen aangetroffen in de woning Staverhul 27 Uddel
In overige opstallen geen nestplaatsen
Voorafgaand
Uitvoeren mitigerende (verzachtende) maatregelen:
aan de sloop
 plaatsen minimaal 6 tijdelijke nestvoorzieningen in de nabije omgeving
o bij voorkeur binnen 50 en maximaal 200m
o minimaal 3m hoog
o niet in de volle zon – noord- en oostgevel is geschikt
o dekking (bosjes, struiken of heggen) in de directe omgeving
o minimaal 3 maanden voor de sloop
o niet behandeld met chemische middelen
o openingen nestgelegenheid minimaal 50cm uit elkaar
o opening 35mm
 Ongeschikt maken van het dak voor de huismus
o na check op eventueel nog broedende vogels
o verwijderen onderste rij dakpannen ca. 1 week voor de sloop
o periode september-februari
Tijdens de sloop

Zorgvuldig handelen
 Periode september-februari
 Indien mogelijk gefaseerd werken om het leefgebied geschikt te houden voor
de huismus
 Dekking bij tijdelijke voorzieningen handhaven tot nieuwbouw gereed is
 Bij onverwachts nog aantreffen van broedende vogels (alle soorten) of
vleermuizen: staken van de werkzaamheden tot een bevredigende oplossing
is gevonden. Inschakelen deskundige op gebied van broedvogels en/of
vleermuizen.

Na de sloop






Raadplegen
deskundige

De noord- of oostgevels van de nieuwe woningen twee duurzame neststenen
of duurzame nestkasten als permanente nestvoorziening. Voorbeelden zijn
Waveka 1SP (koloniekast), Waveka lB MU 01 (inbouwsteen), Vivarapro lB Dl
01 (inbouwsteen), Vivarapro NK MU 06 (opbouwkast).
Realiseren van voldoende dekking nabij de nieuwe woningen (heggen, van
bijvoorbeeld haagbeuk, meidoorn of liguster en wintergroene en/of doornige
struiken)
Zandige plekken creëren voor stofbaden (klein plekje is voldoende) en zo
mogelijk water in de omgeving

Vooraf aan (en soms tijdens) de uitvoering van bovenstaande activiteiten,
waarmee wordt voldaan aan de zorgplicht

